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01. (Enem 2ª aplicação 2016)  Uma nova estratégia 

para o controle da dengue foi apresentada 
durante o Congresso Internacional de Medicina 
Tropical, no Rio de Janeiro, em 2012. O projeto 
traz uma abordagem nova e natural para o 
combate à doença e já está em fase de testes. O 

objetivo do programa é cessar a transmissão do 
vírus da dengue pelo Aedes aegypti, a partir da 

introdução da bactéria Wolbachia – que é 
naturalmente encontrada em insetos – nas 
populações locais de mosquitos. Quando essa 
bactéria é introduzida no A. aegypti, atua como 

uma “vacina”, estimulando o sistema 
imunológico e bloqueando a multiplicação do 
vírus dentro do inseto. 

 

Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br. Acesso em: 
20 dez. 2012 (adaptado). 

 

Qual o conceito fundamental relacionado a essa 
estratégia?  
a) Clonagem.    
b) Mutualismo.    
c) Parasitismo.    

d) Transgênese.    
e) Controle biológico.    

  
02. (Enem 2012)  O menor tamanduá do mundo é 

solitário e tem hábitos noturnos, passa o dia 
repousando, geralmente em um emaranhado de 
cipós, com o corpo curvado de tal maneira que 
forma uma bola. Quando em atividade, se 
locomove vagarosamente e emite som 

semelhante a um assobio. A cada gestação, gera 
um único filhote. A cria é deixada em uma árvore 
à noite e é amamentada pela mãe até que tenha 
idade para procurar alimento. As fêmeas adultas 
têm territórios grandes e o território de um 
macho inclui o de várias fêmeas, o que significa 

que ele tem sempre diversas pretendentes à 
disposição para namorar! 

Ciência Hoje das Crianças, ano 19, n.º 174, nov. 2006 

(adaptado). 

 
Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao 
seu  
a) hábitat.    
b) biótopo.    
c) nível trópico.    

d) nicho ecológico.     
e) potencial biótico.    

  

03. (Enem 2011)  O controle biológico, técnica 

empregada no combate a espécies que causam 
danos e prejuízos aos seres humanos, é utilizado 
no combate à lagarta que se alimenta de folhas 
de algodoeiro. Algumas espécies de borboleta 
depositam seus ovos nessa cultura. A microvespa 
Trichogramma sp. introduz seus ovos nos ovos 
de outros insetos, incluindo os das borboletas em 

questão. Os embriões da vespa se alimentam do 
conteúdo desses ovos e impedem que as larvas 

de borboleta se desenvolvam. Assim, é possível 
reduzir a densidade populacional das borboletas 
até níveis que não prejudiquem a cultura. A 
técnica de controle biológico realizado pela 

microvespa Trichogramma sp. consiste na  
a) introdução de um parasita no ambiente da 

espécie que se deseja combater.    
b) introdução de um gene letal nas borboletas 

para diminuir o número de indivíduos.    
c) competição entre a borboleta e a microvespa 

para a obtenção de recursos.    

d) modificação do ambiente para selecionar 
indivíduos melhor adaptados.    

e) aplicação de inseticidas a fim de diminuir o 
número de indivíduos que se deseja 

combater.    
  
04. (Enem cancelado 2009)  Suponha que o chefe do 

departamento de administração de uma empresa 
tenha feito um discurso defendendo a ideia de 
que os funcionários deveriam cuidar do meio 
ambiente no espaço da empresa. Um dos 
funcionários levantou-se e comentou que o 
conceito de meio ambiente não era claro o 

suficiente para se falar sobre esse assunto 
naquele lugar. 
 

Considerando que o chefe do departamento de 

administração entende que a empresa é parte do 
meio ambiente, a definição que mais se aproxima 
dessa concepção é:  

a) Região que inclui somente cachoeiras, 
mananciais e florestas.    

b) Apenas locais onde é possível o contato 

direto com a natureza.    
c) Locais que servem como áreas de proteção 

onde fatores bióticos são preservados.    
d) Apenas os grandes biomas, por exemplo, 

Mata Atlântica, Mata Amazônica, Cerrado e 
Caatinga.    

e) Qualquer local em que haja relação entre 

fatores bióticos e abióticos, seja ele natural 
ou urbano.    

  
05. (Uece 2019)  A biosfera é constituída  

a) pelos seres vivos e o ambiente em que 

vivem.     
b) pelas rochas e pelo solo.     

c) pelo ar.     
d) pelas águas.     

 


